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Ježíš nás pozval do Boží rodiny. 
 

1 Janův 4:9  V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, 

abychom skrze něho měli život. 

 

Jan 12:46  Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. 

47  Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, 

ale abych svět spasil. 

 

Bůh si zamiloval člověka rozhodl se, že mu dá šanci na návrat do Božího království.  

Když poprvé čteme texty o tom, že Ježíš přišel, aby nám dal život a o tom, že nás přišel 

zachránit, málokdo tomu rozumí. Vždyť přece máme život, tak proč nám chce Bůh dávat ještě 

nějaký jiný život?  

 

Po hříchu Adama jsme všichni ztratili věčný život a zůstal nám jen biologický život, který 

končí smrtí. Po fyzické smrti zůstane člověku jen vědomá existence v bezčasovém prostoru v 

šeólu, kde čeká na soud. Ve věčnosti není čas, jak ho vnímáme na zemi. Hmota, prostor a čas 

jsou stvořeny pro biologický život člověka. Když mluví Pán, že přišel na zemi, aby lidem dal 

život, myslel tím věčný život, který nikdy nekončí, kde člověk nestárne. Člověk je trojjediná 

bytost s duchem, duší a tělem. Po hříchu člověka duch člověka se dostal pod vládu smrti a je 

umrtven tak, že nemá v sobě život.  

Ježíš prohlásil:  

Jan 6:40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život 

věčný; a já jej vzkřísím v poslední den." 

 

Bůh chce oživit našeho mrtvého ducha a toto oživení nazývá Písmo znovuzrozením. Jako by 

ses narodil znova ve svém duchu. Fyzicky a psychicky sice žiješ, ale tvůj duch je mrtvý.  

Hřích způsobil smrt našemu duchu.  

Co dává život je Duch, tělo samo nic neznamená. 

 

Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, 

jsou Duch a jsou život. 

 

Ježíš Kristus přišel, aby odstranil z našeho srdce hříchy a smrt a dal nám svůj život do našeho 

srdce. Kdo přijme Ježíše za svého Pána a pokoří se před ním, vyzná své hříchy a činí pokání, 

dostane od Pána tento nový život, který nikdy nekončí. 

 

Veškerý život pochází z Božího ducha. Boží duch oživuje rostliny i zvířata, i člověka. Když 

duch z člověka vyjde, pak tělo umírá.  

 

Jakubův 2:26  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

Na zemi žijeme jen 80-90 let a během té doby se můžeme seznámit s věčností. Bůh nechce, aby 

někdo zahynul v pekle pro svůj hřích a našel způsob, jak lidi převést ze smrti do života.  

Ježíš se obětoval za nás a nabízí nám společenství v Boží rodině. 

Máme pozemské rodiny, které jsou dočasné, pak je tu Boží rodina, která má věčný život.  

Bůh nás nazývá svými dětmi jen v případě, že se do této rodiny dostaneme.  

Otevřel dveře do Božího království a kdo chce, může tam vejít skrze víru v Ježíše Krista.  

Proto Ježíšův příchod na zemi byl mimořádný a výjimečný. Bez Něj bychom byli všichni 

odsouzeni za své hříchy.  

Věčný život začíná už teď na zemi v okamžiku, když ti ho Ježíš Kristus dá. Už na zemi můžeš 

zažívat Boží království, jeho sílu, lásku, pokoj, radost a nadpřirozené skutky.  
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Kde je Boží přítomnost, kde je Ježíš Kristus a Duch svatý, tam už je Boží království.  

Boží království je na zemi mezi věřícími  jen v omezené míře. Žijeme v těle a proto nemůžeme 

zažívat plnost Božího království. Tělo nás velmi omezuje a často svádí znovu ke hříchům.  

Proto Bůh poslal Ducha svatého, aby byl v nás a dával nám sílu vítězit nad satanem, tělem i 

hříchem. 

Bez Ducha svatého je snaha žít dobrý zbožný život předem prohraná. Nemůžeš porazit žádosti 

těla, hřích a ducha tohoto světa ďábla - fyzickými a psychickými silami.   

 

Před přijetím Ježíše Krista žijeme jako ve snu, v duchovním zastření. V našem mrtvém duchu 

je prázdnota. Cítíme, že nám pořád něco chybí, ale nevíme, co to je. Člověk stále hledá nějaké 

naplnění své potřeby a vnitřní prázdnoty  - novými zážitky, cestováním, poznáním nových věcí 

- chce naplnit tuto potřebu, ale nikdy ji nenaplní.  

Duch člověka se neoživí dobrým jídlem a pitím, ani nezačne jásat kvůli tomu, že jsi u moře s 

nádhernou pláží, ani ho neuspokojí, že si koupíš drahé dárky a obklopíš se přepychem, zlatem a 

drahokamy. To všechno uspokojí jen na krátký čas tvoji duši a tělo. Pak to všechno pomine a 

přestane tě to bavit. Nová věc zaujme tvoji duši první den, některé věci i více dní, ale nikdy 

nejásáš celý rok nad tím, že jsi dostal na vánoce nový mobil, fotoaparát, nebo nějaké sportovní 

vybavení.  Duše se otupí, tělo se unaví a duch člověka, pokud nemá v sobě život, je stále pod 

vládou smrti. Z toho vzniká deprese, smutek, nespokojenost a místo toho, abys hledal skutečné 

naplnění ve svém životě, hledáš další věci, další cestování, další zážitky a myslíš si, že když 

budeš mít hodně peněz, tak si budeš moci všechno koupit a pak budeš šťastný.  

Je to velký omyl, ze kterého po čase vystřízlivíš.  

Smysl tvému životu dá Ježíš Kristus, který ti dá nový život do tvého ducha a naplnění Duchem 

svatým, který ti dává nadpřirozenou sílu. Bez Ducha svatého je člověk prázdný a suchý. Pak 

nebudeš závislý na těch ostatních věcech - na jídle, pití, cestování, na nových předmětech. 

Všechny tyto věci můžeš užívat podle potřeby ve střídmosti a nebudou hlavním cílem tvého 

pachtění v tomto světě. Nepachti se pro něco, co nemá trvalou hodnotu. 

Už je nebudeš považovat za věci, které ti přinesou štěstí.  

 

Každý chce zažívat lásku, pokoj, radost, ale málo kdo ví, že to jsou všechno vlastnosti Božího 

ducha - Ducha svatého. To co prožívají lidé bez Boha je jen náhražka, místo skutečné lásky 

agapé je to sex a duševní cit, místo Božího pokoje mnozí zkoušejí různá duševní cvičení a 

meditace a skutečná radost z věčného života se nahrazuje zábavou, kulturou, drogami, 

alkoholem, životem ve hříchu. 

Pak člověk vystřízliví a je tam, kde byl na začátku - duchovně prázdný a mrtvý ve svém duchu. 

 

Bůh nemá nic  proti tomu, abys užíval dobrých darů země, ale nic z tohoto světa tě skutečně 

nenaplní láskou, pokojem a radostí.  

Ani náboženství, ani tradice neuspokojí tvého ducha. Opakování rituálů, nebo nějakých obřadů 

je nudné a nic nedávající.  

Duch svatý dává život, lásku a radost. Kde je Duch svatý - tam je svoboda.  

 

2 Korintským 3:17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 

 

V tomto světě musíme stále něco překonávat. Přemáháme zlo, bojujeme za svá práva,v 

prokletém světě všechno získáváme lopotou a prací v potu tváře. Každý ve svém životě zažil 

spoustu překážek a není člověka, který by řekl, že žil na zemi bez problémů, bez nemocí, bez 

starostí.  

Ježíš přišel také proto, aby zmařil - zničil činy ďáblovy. Ďábel neustále škodí lidem. Je to 

odporný padlý anděl a původce veškerého zla. Lidé bez Boží ochrany se  jen těžce mohou 

bránit proti tomuto zlému padlému andělovi.  

Ježíš také zaslibuje, že nás bude chránit a ten zlý se nás ani nedotkne. 
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1 Janův 5:18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se 

ho ani nedotkne. 

 

Podmínkou pro dobrý život v Boží ochraně je zůstávat ve spojení s Pánem Ježíšem a chození v 

Duchu svatém.  

Ďábel si nemůže dovolit nic, pokud žijeme v čistotě před Pánem, pokud vědomě nehřešíme, 

pak nás Pán chrání a satan se tě ani nedotkne. Bůh chrání své děti. Jsi vyslancem na této zemi 

a máš nadpřirozenou ochranu přímo od Pána.  

 

Kdy získáš věčný život  a kdy nás Bůh vyslyší v našich prosbách?  

 

1 Janův 5:11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 

12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 

14  Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 

15  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme 

dostali od něho. 

 

Znovu v tomto textu Jan vysvětluje, že věčný život je spojen s Ježíšem Kristem. 

Tato nabídka platí po celou dobu, kdy trvá Boží milost. Pak se dveře do Božího království 

uzavřou. Před druhým příchodem Pána na tuto zemi bude ještě stále působit Duch svatý a bude 

lidi přesvědčovat, aby se obrátili k Pánu a nechali se jím proměnit k Božímu obrazu. Pak bude 

Duch svatý na určitý čas odvolán ze země. Nastane doba antikrista, který povede celosvětovou 

vzpouru proti Bohu a hlavně proti Ježíši Kristu. Způsobí, aby lidé ctili všelijaké bohy, ale bude 

pronásledovat pravé křesťany. Proto není dobré čekat, až se to na zemi všechno zvrhne a uvěř v 

Ježíše celým srdcem už teď. Pak tě tato doba nepřekvapí. 

Kdo nemá Syna Božího - nemá život a nemůže vstoupit do Božího království.  

Není žádný jiný způsob než Ježíš Kristus, jak se může člověk zachránit.  

 

Hledej, popros Ježíše o odpuštění hříchů, hledej pravdu o životě a smrti, usiluj o získání 

věčného života.  

 

Lukáš 11:10  Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 

otevřeno. 

 

Každý, kdo žije na zemi, má naději na nový lepší a věčný život. Ježíš Nazaretský stále žije a 

nabízí - nenutí nikoho, aby se smířil s Bohem.  

Ježíš řekl:  

Lukáš 9:23 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe a následuj mě". Ne, že musíš jít za ním.  

Pán se dá poznat každému, komu není lhostejná věčná budoucnost. Když opravdově hledáš 

odpovědi na své životní otázky, pak se ti Bůh dá poznat. Pokud ti je všechno jedno, pak 

zůstaneš dál v nevědomosti a ve smrti.  

 

Jan 6:37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu 

ven, 

38  neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě 

poslal; 

39  a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 

40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já 

jej vzkřísím v poslední den." 
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Věčný život má nesmírnou cenu. Za 100 let to bude každému jasné a většina z nás, kteří tu dnes 

jsme, to pozná osobně.  Skutečná radost a štěstí naplní tvoji duši teprve tehdy, když ucítíš Boží 

přijetí ve svém nitru, kdy prožiješ odpuštění svých hříchů a kdy se ti stane věčný život 

skutečností, ne jen nějakou vysněnou iluzí. Duch svatý dává tuto zkušenost do srdce člověka, 

až po tom, kdy se člověk pokoří a obrátí ze svých hříchů a přijme Ježíše Krista za svého Pána a 

Spasitele.  Pak máš důvod k radosti a oslavě. Už na zemi v těle můžeš zažít skutečnou lásku, 

pokoj a radost, která pramení z Boží přítomnosti ve tvém životě a z vědomí věčnosti, že už 

nikdy skutečně nezemřeš. Smrt už tě nemá v moci. Umírá jen tělo, ale tvůj duch a duše nikdy 

nezemře a po vzkříšení dostaneš i nové nesmrtelné tělo, které nepodléhá smrti.   

     Važ si své pozemské rodiny, ale mysli na to, že je tu ještě jedna rodina - Boží rodina, do 

které patří každý, kdo uvěřil a přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. 

Pokud už jsi v Boží rodině, važ si ji a ochraňuj ji, pokud ještě ne, máš příležitost do ní vstoupit 

vírou v Pána Ježíše Krista. 

 

KJ 

 

 


